„ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ
В ИНДУСТРИЯТА“

Състояние на работната сила в сектор
„Металургия“

19.11.2015 г.
гр. София

ПОКАЗАТЕЛИ 2014 г.
Произведeна промишлена продукция
Преработваща промишленост, в т.ч.
Производство на основни метали
· Черна металургия
· Цветна металургия
· Леене на метали
дял от произведената пром. продукция
дял от преработващата промишленост

63 397 млн. лева
52 333 млн. лева
7 310 млн. лева
1 093 млн. лева
6 023 млн. лева
194 млн. лева
11.5 %
14 %

Износ на стоки, в т.ч.
металургични продукти
дял от общия стоков износ

43 200 млн.лева
6 320 млн.лева
14.3 %

Металургичната индустрия е експортен отрасъл, изнася над 80 % от продукцията,
трябва да има добра конкурентоспособност.
Това определя прилагането на техники и технологии, отговарящи на най-добрите
световни практики, респективно поставя и високи изискванията към
квалификацията на персонала

РАБОТНА СИЛА
ЗАЕТИ
Общо промишленост
Преработваща промишленост
Производство на основни метали, в т.ч.:
· Черна металургия
· Цветна металургия
· Леене на метали
дял от заетите в преработващата промишленост

627 448 бр.
538 017 бр.
11 428 бр.
2 899 бр.
4 861 бр.
3 668 бр.
2.2 %

СРЕДНА РАБОТНА ЗАПЛАТА (СРЗ)
Средна работна заплата в страната
Преработваща промишленост
Производство на основни метали
· Черна металургия
· Цветна металургия
· Леене на метали

817.0 лв.
701.6 лв.
1 177.9 лв.
940.7 лв.
1 661.0 лв.
691.9 лв.

В сектора работят 1.8 % от заетите в промишлеността и 2.2 % от
преработващата промишленост, но той създава верига от обслужващи
предприятия, съответно 4-5 допълнителни работни места.
СРЗ в цветната металургия е една от най-високите в страната

ДИНАМИКА НА ЗАЕТИТЕ (2008 г. -2014 г.), брой
Производство на основни метали

Черна металургия

Цветна металургия

Леене на метали

21430
10 121

11428

5925
4 861

5 384

3668
2 899
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В черната металургия голяма редукция на персонала има при закриване на
производството в “Кремиковци”
В цветната металургия спад има при спиране на “ОЦК” в Кърджали

ПРОМЕНИ В КВАЛИФИКАЦИОННАТА СТРУКТУРА НА ЗАЕТИТЕ В
МЕТАЛУРГИЯТА ЗА ПЕРИОДА 2005 г.– 2015 г.
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Изчисленията са направени по данни на НОИ за осигурени лица по групи професии за съответната година

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРОМЕНИ В СТРУКТУРАТА НА ПЕРСОНАЛА
Ø

Делът на ръководния мениджмънт/ръководители се запазва

Ø

Почти два пъти е увеличен делът на двете високо квалифицирани групи – специалисти (от 5%
на 10%) и технически персонал (от 7% на 13%)

Ø

С най-голям относителен дял са квалифицираните работници – 35 %, изместват от първото
място машинните оператори и монтажници

Ø

Групата на машинните оператори и монтажници намалява своя дял два пъти – от 42% на 21%

ИЗВОДИ:
Промените в технологиите изискват все по-голямо образователно ниво на заетия в
производството персонал, за сметка на приложните умения на оператори и монтажници
-

Нараства броя на персонала, който управлява технологичните процеси, не е пряко зает
с работа в цехове и производствените площадки, а е в командните зали и дистанционно
участва в процеса

-

Промените в структурата на персонала променят и изискванията към неговото
образователно ниво, преобладава делът на заетите с висше и средно
специално/професионално образование; почти символично е участието на хора с основно
или без образование

СТРУКТУРА НА ПЕРСОНАЛА ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НИВО
В АУРУБИС БЪЛГАРИЯ АД

2,6%
31,2%
Висше

65,1%

Полувисше

1,1%

Средно професионално
Основно

Около 1/3 от персонала има най-високото образователно ниво(висше и полувисше)
От общия персонал 65 % са квалифицирани специалисти с подходящо професионално
образование и специфични умения

СТРУКТУРА НА ПЕРСОНАЛА ПО ОБРАЗОВАТЕЛНОТО НИВО
В КЦМ 2000 АД

0,5%
22,1%
1,6%
Висше
Полувисше

71,1%

Средно професионално
Основно

Участие на персонал с основно или без образователно ниво в производствения
процес е почти символично – само 0.5 %

ИЗПОЛЗВАНИ ОТ ПРЕДПРИЯТИЯТА ФОРМИ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА
ПЕРСОНАЛА

6%
Собствен център за обучение

33%
33%

С вътрешно фирмени
обучители
Център за професионално
обучение
Други обучаващи организации

28%

Използват се две основни форми на обучение на персонала:
• На основа на собствени ресурси – около 40% от общия брой проведени обучения
• Външни организации и обучители – около 60 % от общия брой

СРАВНИТЕЛНИ ДАННИ ЗА ВЪЗРАСТОВАТА СТРУКТУРА
НА ЗАЕТИТЕ
група, години
—
—
—
—
—
—

15 – 24
25 – 34
35 – 44
45 – 54
55 – 64
65 +

България
5.12 %
22.45 %
28.54 %
24.94 %
17.13 %
1.82 %

Заети на възраст над 45 години:

сектор “Металургия”
4.55 %
18.78 %
27.87 %
31.60 %
15.61 %
1.59 %

в България 43 %;
в сектор “Металургия“ 48,8 %

Възрастовата характеристика в сектор Металургия е по-неблагоприятна, спрямо
средната в страната, относителният дял на младите хора е нисък

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

Политими Паунова
Българска асоциация на металургичната индустрия
bcm@mb.bia-bg.com
www.bcm-bg.com

